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ΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Στην πρώτη επαφή του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε το νέο ∆ιευθυντή
Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής Εµµανουήλ ∆ασκαλάκη

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

η αύξηση των
αντικειµενικών
αξιών

σελ. 2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑ∆Ε

Κούρεµα 60% σε πρόστιµα
της εφορίας σε όσους
πληρώσουν µέσα σε 30 ηµέρες

σελ. 13

Α΄ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ζητά να υπάρξει ειδική ρύθµιση
για τους µαθητές
της Μάνδρας και της
- Νέας Περάµου
σελ. 5
Για χλοοτάπητα στο
γήπεδο 7χ7 µέσα
στο 2018 δεσµεύθηκε
ο ∆ήµαρχος Φυλής
στον ∆.Α.Σ Ζεφυρίου

σελ. 3

Αρχειακό υλικό για την ιστορία του
Ζεφυρίου ζητά ο ∆ήµος Φυλής

σελ. 7

Με ευκαιρία τη συµπλήρωση 50 ετών από την
ίδρυσή της ως “Κοινότητα Ζεφυρίου”

σε Ασπρόπυργο Ελευσίνα - Μάνδρα
µέχρι και την
Πάχη Μεγάρων σελ. 3

Πρωτοχρονιάτικη πίτα µε
δεσµεύσεις για εµπλουτισµό
των δραστηριοτήτων
στα Κέντρα ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης
του ∆ήµου Χαϊδαρίου

σελ. 6

Νέο πλαίσιο
λειτουργίας Παιδικών
Σταθµών:

σελ. 5

Στοιχεία από τους
∆ηµάρχους ζητά η ΚΕ∆Ε
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ∆ΙΚΤΥΩΝ ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MS SQL)
σελ. 15

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

Καµπόλης Παν αγιώτης Α.
Πλάτων ος 1, 2105572588
Ελευσίνα

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602
Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375
Άνω Λιόσια
Αναστόπουλος Σταµάτιος
∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Αχαρνές
Φιλιππάτου Αικατερίνη Β. Λεωφόρος Αθηνών 40,
Αχαρνές, 13671, ΑΤΤΙΚΗΣ2102461015

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,
Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Λιακάδα
Η θερµοκρασία από 7 έως 17
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις,
Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη,
Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.
«Αναβάθµιση - Ανακατασκευή Κοινόχρηστών
Χώρων», στον Ασπρόπυργο µέσω του Πράσινου
Ταµείου και αποδοχή δωρέας 2 οικοπέδων

Τ

ην Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, και ώρα
18:00 µ.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου,
για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων,
σχετικά µε τα θέµατα της επισυναπτόµενης
ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο
67, του Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, µε τα θέµατα, διατάξεις.
Θέµα 1ο :Έγκριση διενέργειας δαπάνης
σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 33/ΟΙΚ.ΥΠ./221-2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 2ο :Έγκριση διενέργειας δαπάνης σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 65/ΟΙΚ.ΥΠ./30-1-2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.
Θέµα 3ο :∆ιαγραφή προστίµων Κ.Ο.Κ. τα οποία έχουν βεβαιωθεί ενώ έχουν εξοφληθεί µέσω ΕΛΤΑ, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 35/23-01-2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής
Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.
Θέµα 4ο :∆ιαγραφή προστίµου Κ.Ο.Κ. επ` ονόµατι ΤΣΑΚΙΡΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, λόγω λανθασµένων στοιχείων, σύµφωνα µε την
υπ` αριθµ. 42/24-01-2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής
Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.
Θέµα 5ο :∆ιαγραφή ποσού 2.500,00€ για τον κ. ΚΑΤΣΙΠΗ
ΛΑΖΑΡΟ που αφορά παραχώρηση οικογενειακού τάφου.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.
Θέµα 6ο :Μερική διαγραφή οφειλής για τον κ. BUDO ELTON,
του GORI, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 2067/25-1-2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.
Θέµα 7ο :∆ιαγραφή & επαναβεβαίωση ποσών επ` ονόµατι
Χαραλάµπους Παναγιώτα, του Αριστείδη, για εισφορά σε χρήµα
λόγω ένταξης στην περιοχή Ρουπάκι.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 8ο :∆ιαγραφή & επαναβεβαίωση της εισφοράς σε
χρήµα, λόγω ένταξης της περιοχής Ρουπάκι στο σχέδιο πόλης,
για την κα Τσίγκου- Πέτση Παρασκευή, του ∆ηµητρίου.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.
Θέµα 9ο :Συµψηφισµός για την ιδιοκτησία της κας Πανταζή
Αικατερίνης, του Σταµατίου, στο Ο.Τ. 397, µε κωδικό ιδιοκτησίας
010421, στην περιοχή ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.
Θέµα 10ο :Συµψηφισµός για την ιδιοκτησία της κας Μυλωνά
Ελένης, του Σταύρου, στο Ο.Τ. 397, µε κωδικό ιδιοκτησίας
010404, στην περιοχή ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.
Θέµα 11ο :∆ιακανονισµός οφειλής της εταιρείας ΠΡΟΕΤ Α.Ε.
σε δώδεκα ισόποσες µηνιαίες δόσεις, που αφορά ∆ηµοτικά Τέλη
και ∆ηµοτικό Φόρο για τη χρονική περίοδο από 01/03/15 έως
31/12/17.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.
Θέµα 12ο :Οριστική κατακύρωση αποτελεσµάτων διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια υλικών επισκευής
και συντήρησης σχολικών κτιρίων, τεύχος Η`, προµήθεια οικοδοµικών υλικών», σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 1574/19-1-2018
εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του άρθρου
221, παρ. 1, του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Στην πρώτη επαφή του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε το νέο ∆ιευθυντή
Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής Εµµανουήλ ∆ασκαλάκη

Συνάντηση µε τον νέο ∆ιευθυντή Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής
Ταξίαρχος κ. Εµµανουήλ ∆ασκαλάκη είχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
κ. Γιάννης Κασσαβός.
Η συνάντηση ήταν η πρώτη
από µια σειρά επαφών και
συναντήσεων του νέου ∆ιευθυντή Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής
µε τους ∆ηµάρχους των δήµων
που βρίσκονται στα όρια της
αρµοδιότητάς του.
Ο κ. ∆ασκαλάκης ορίστηκε επικεφαλής
της
∆ιεύθυνσης
Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής από
τις πρόσφατες κρίσεις ανώτατων αξιωµατικών της
Ελληνικής Αστυνοµίας.

συνεχίζεται στη σελ. 10
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ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

η αύξηση των αντικειµενικών αξιών

σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα -Μάνδρα µέχρι και την Πάχη Μεγάρων

Ε

θριάσιο-3

Για χλοοτάπητα στο γήπεδο
7χ 7
µέ σα
στ ο
2 01 8
δε σµ εύ θ ηκ ε ο ∆ ή µα ρχ ος
Φυλής στον ∆.Α.Σ Ζεφυρίου

Κ

λάχιστη τιµή ζώνης που αναµένεται να διαµορφωθεί στα επίπεδα των 800-850 ευρώ ετοιµάζεται
να καθιερώσει το υπουργείο Οικονοµικών,
συµπαρασύροντας προς τα πάνω τις χαµηλές αντικειµενικές αξίες σε περισσότερους από 70 δήµους και οικισµούς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ενώ το ίδιο αναµένεται να συµβεί σε πολλές περιοχές µεγάλων πόλεων
της περιφέρειας.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Βήµατος της Κυριακής», το µόνο πράγµα που ετοιµάζεται να αλλάξει το υπουργείο Οικονοµικών είναι τις τιµές ζώνης σε περιοχές που
ήδη ισχύει αντικειµενικός προσδιορισµός ακινήτων.
Σε πρώτη φάση, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως
τα τέλη Μαρτίου 2018, δεν πρόκειται να υπάρξει καµία
αλλαγή στους συντελεστές εµπορικότητας όπως αυτοί
είχαν καθοριστεί µε την απόφαση του Ιανουαρίου του
2016, ούτε στους συντελεστές οικοπέδων, ενώ δεν θα
υπάρξει καµία νέα ένταξη στο σύστηµα αντικειµενικού
προσδιορισµού ούτε θα γίνουν αλλαγές στους συντελεστές φορολογίας και στα αφορολόγητα όρια κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, µεταβιβάσεων ακινήτων.
Σύµφωνα µε αρµόδιο παράγοντα της Καραγεώργη
Σερβίας, αυτή τη στιγµή υπάρχουν περίπου 70 περιοχές
στην Αττική όπου οι ελάχιστες τιµές ζώνης διαµορφώνονται στα επίπεδα των 600 ευρώ, των 650 ευρώ, των 700
και των 750 ευρώ.

Οπως αναφέρει ο ίδιος παράγοντας, δεν είναι δυνατόν
να δεχθεί η τρόικα και ο βορειο-ιρλανδός «τοποτηρητής»
επί των αντικειµενικών αξιών Γουίλιαµ Μακλάσκι ότι µπορεί να ανεγερθεί µία οικοδοµή και το κόστος κατασκευής
µαζί µε το κόστος του οικοπέδου να είναι κάτω από 800850 ευρώ ανα τετραγωνικό µέτρο. Κατά συνέπεια αυτό
αναµένεται να είναι το κατώφλι των νέων τιµών ζώνης για
πάρα πολλές περιοχές όπου σήµερα οι τιµές τους διαµορφώνονται σε πολύ χαµηλά επίπεδα
Οι δήµοι-οικισµοί Αττικής και Θεσσαλονίκης που θα
σηµειωθεί αύξηση των κατώτατων τιµών ζώνης είναι:
Θεσσαλονίκη: Αγ. Αθανάσιος, Ασπροβάλτα, Ελ. Κορδελιό, Επανοµή, Ευκαρπία, ∆ιαβατά, Καλοχώρι, Σίνδος,
Λαγκαδάς, Μενεµένη, Αγγελοχώρι, Πολίχνη, Σταυρούπολη, Χαλάστρα, Χαλκηδόνα, Εξοχή, Φίλυρο, Χορτιάτη.
Αθήνα, Ανατολική και ∆υτική Αττική: Αγ. Βαρβάρα, Αιγάλεω, Ιλιον, Καµατερό, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι, Πετρούπολη, Ταύρος, Χαϊδάρι, Αρτέµιδα, Αυλώνας, Αχαρνές,
Βαρνάβας, Γραµµατικό, Κάλαµος, Κιούρκα, Θορικό,
Καπανδρίτι, Λαυρεωτική, Μαλακάσα, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Σκάλα Ωρωπού, Πολυδένδρι, Συκάµινο Ωρωπού,
Ανω Λιόσια, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Ερυθρές, Ζεφύρι,
Μαγούλα, Μάνδρα, Μέγαρα, Κινέτα, Πάχη Μεγάρων, Νέα
Πέραµος, Οινόη, Φυλή. Πειραιά: Ρέντη, Αµπελάκια, ∆ραπετσώνα, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Μέθανα, Νίκαια, Πέραµα, Σαλαµίνα.

Ίδρυση και λειτουργία δύο νέων λεωφορειακών
γραµµών στο ∆ήµο Φυλής

∆

ύο νέες λεωφορειακές γραµµές, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στο ∆ήµο Φυλής,
ίδρυσε και δροµολογεί, από την Πέµπτη ο
ΟΑΣΑ, ικανοποιώντας ένα χρόνιο κι επιτακτικό αίτηµα
της δηµοτικής αρχής και των κατοίκων της περιοχής.
Με την ίδρυση και λειτουργία των δυο νέων γραµµών
συνδέονται πλέον συγκοινωνιακά οι περιοχές Άνω
Λιοσίων, Ζωφριάς, Οικισµού Γεννηµατά και Πανοράµατος, δίνοντας έµπρακτη λύση στις αυξηµένες ανάγκες
που έχουν καταγραφεί, ιδιαιτέρως τις πρωινές και
µεσηµβρινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι γραµµές είναι:
-Λεωφορειακή γραµµή 715 Ζωφριά (ΜΑΚ)
– Άνω Λιόσια
-Λεωφορειακή γραµµή 716 Άνω Λιόσια – Ζωφριά (ΜΑΚ)

Στην περίπτωση που οι επιβάτες επιθυµούν πρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούνται να απευθύνονται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) και το τηλεφωνικό κέντρο 11185.

αλές ειδήσεις για το Ζεφύρι και τον ∆ηµοτικό
Αθλητικό Σύλλογο, εξήγγειλε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς από το βήµα της εκδήλωσης για την κοπή της Βασιλόπιτας στο κατάµεστο από
κόσµο διασκέδασης «Χρυσό Βαρέλι» το βράδυ του
Σαββάτου 3 Ιαν ουαρίου.
Έχ ον τας κον τά του πολλούς από τους συν εργάτες
του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και σύσσωµη την οµάδα
των Ζεφυριωτών ∆ηµοτικών και Τοπικών Συµβούλων
και περιστοιχ ισµέν ος από τον Πρόεδρο του ∆ΑΣ
Σωκράτη Σταυρόπουλο, τον ταµία Μπάµπη Αν αγν ωστόπουλο που µόλις είχ ε αν αφερθεί επιγραµµατικά
στο απολογισµό της προηγούµεν ης χ ρον ιάς και στους
στόχ ους της επόµεν ης, αλλά και στα υπόλοιπα µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΑΣ Ζεφυρίου, ο
∆ήµαρχ ος Φυλής, έδωσε συγκεκριµέν ες δεσµεύσεις.
«Θα µπορούσα ν α πω πολλά για το Ζεφύρι αλλά
δεν θα το κάν ω γιατί εδώ δεν έχ ετε έρθει για λόγια αλλά
για διασκέδαση.
Θα πω µόν ο ότι µε προσωπικό αγών α καθώς και
των συν εργατών µου από το Ζεφύρι ξεκιν ούν σηµαν τικά έργα, που σε µεγάλο κοµµάτι αφορούν στο
Ζεφύρι.

Έχ ουµε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τοµέα της
ασφάλειας και το ζήτηµα έχ ει µπει σε µια γραµµή. Μέσα
στο 2018 θα είν αι έτοιµος ο χ λοοτάπητας του γηπέδου
7χ 7 εν ώ στόχ ος µας είν αι µέσα σε αυτή τη χ ρον ιά η
θεµελίωση και η έν αρξη των εργασιών για το σπίτι του
Ζεφυριώτη στο γήπεδο του µπάσκετ και κον τά στη
Στέγη των Ηπειρωτών » υπογράµµισε ο ∆ήµαρχ ος
καταχ ειροκροτούµεν ος , και δίν ον τας θερµά συγχ αρητήρια κι ευχ ές, σε όλα τα µέλη και τους αθλητές του
∆ΑΣ Ζεφυρίου.

4-θριάσιο
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΙΣ 3/2/2018 ΑΠΟ ΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'' ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ

Τ

ην ετήσια πρωτοχρονιάτικη
πίτα έκοψε στις
3/2/2018 ο σύλλογος
Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'', σε οικογενειακό κλίµα στο µεζετοτεχνείο - µουσικοποτείο
''ΤΕΡΤΙΠΙ'' Ηρώων Πολυτεχνείου 14, Αχαρναί.
Το ∆.Σ. µέλη και φίλοι
του συλλόγου, οικογένεια όπως τους αποκαλούµε, ήταν όλοι εκεί.
Σε χαλαρό και χαρούµενο κλίµα, περάσαµε ένα όµορφο πρωινό.
Το τυχερό φλουρί το
κέρδισε ο ιδιοκτήτης του
µαγαζιού, όπου του
ευχόµαστε τα καλύτερα
!!! Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους µας τίµησαν µε την παρουσία τους. Ευχόµαστε σε όλους υγεία,
τύχη και ευηµερία και ότι καλύτερο.
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ.
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Και η Παράταση εργασιών για
το έργο µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Γ΄
ΦΑΣΗ», µεταξύ των θεµάτων

Θέµα 13ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Θ-01918 οικογενειακού τάφου στην ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ,
ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 14ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Ζ-0066
οικογενειακού
τάφου
στην
ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ, ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 15ο :Παράταση εργασιών για το έργο µε
τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Γ΄
ΦΑΣΗ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και
Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 16ο :Αποδοχή δωρεάς δύο οικοπέδων, στη
θέση «ΖΑΣΤΑΝΗ», εκ µέρους της (δωρήτριας) κας
Μαρίας Κουτσάκη.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος κος Νικόλαος Ι.
Μελετίου.
Θέµα 17ο :Υποβολή πρότασης του ∆ήµου µε
τίτλο: «Αναβάθµιση Ανακατασκευή Κοινόχρηστών
Χώρων µε την προµήθεια εγκατάσταση παιδικών
χαρών», του χρηµατοδοτικού Προγράµµατος, του
Πράσινου Ταµείου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και
Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος
Θέµα 18ο:
ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΈΓΓΡΑΦΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Νέο πλαίσιο λειτουργίας Παιδικών Σταθµών:
Στοιχεία από τους ∆ηµάρχους ζητά η ΚΕ∆Ε

Ν

έο πλαίσιο λειτουργίας Παιδικών
Σταθµών: Στοιχεία
από τους ∆ηµάρχους ζητά
η ΚΕ∆Ε
Στην αναγκαιότητα άµεσης ανταπόκρισης των
δήµων στο αίτηµα της
ΕΕΤΑΑ να συµπληρώσουν
ειδικό ερωτηµατολόγιο που
αφορά στην εξεύρεση των
βέλτιστων λύσεων για την
οµαλή προσαρµογή στο
νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθµών αναφέρεται µε επιστολή
του προς όλους τους δηµάρχους της χώρας ο
Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης.
Όπως υπογραµµίζει, µε παρεµβάσεις και αιτήµατα της ΚΕ∆Ε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διασφαλίσει το ποσό των 95.000.000,00 Ευρώ που θα
διατεθεί στους Ο.Τ.Α., σε βάθος 5ετίας για το
σκοπό αυτό.
Στη συνέχεια σηµειώνει ότι «η Κ.Ε.∆.Ε. µε οµόφωνες αποφάσεις του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου,
έθεσε ως άµεση προϋπόθεση για την προσαρµογή
των υφιστάµενων δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών στις προδιαγραφές που προβλέπει το Π.∆., την κατάρτιση και υλοποίηση ενός
Ειδικού προγράµµατος Χρηµατοδότησης όλων των
∆ήµων, προκειµένου να υπάρξει η δυνατότητα
προσαρµογής τους στο νέο θεσµικό πλαίσιο.
Για το λόγο αυτό και ύστερα από συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών

Μ

Α΄ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
02/02/2018
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
∆/ΝΣΗ: Πίνδου και Αθηνάς, Ελευσίνα
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ: 19200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX: 2105561490
Email:a.elme.dyt.attikis@gmail.com
συµφωνήθηκε να αποτυπωθεί η υφιστάµενη
κατάσταση λειτουργίας των ∆ηµοτικών παιδικών
και βρεφονηπιακών σταθµών, µέσω ενός ερωτηµατολογίου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Ε.Ε.Τ.Α.Α., µε ηµεροµηνία συµπλήρωσης έως
τις 12/2/2018».
O Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε προσθέτει ότι προτεραιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η αποτελεσµατική λειτουργία των παιδικών σταθµών και η
οµαλή προσαρµογή τους στο νέο θεσµικό πλαίσιο
µε στόχο να µην µείνει κανένα παιδί εκτός των
δοµών. «Στόχος µας είναι αφενός µεν η ανάδειξη
των όποιων αντικειµενικών προβληµάτων και
δυσκολιών αντιµετωπίζουν οι υφιστάµενοι ∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθµοί που συνιστούν εµπόδιο στη προσαρµογή τους στο νέο
θεσµικό πλαίσιο και αφετέρου η εξεύρεση των
βέλτιστων λύσεων για την οµαλή προσαρµογή
τους σε αυτό, µε απώτερο σκοπό να µην µείνει
κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθµών».

Μνηµόσυνο για τον Κολοκοτρώνη από τον Σύλλογο Πελοποννησίων Ζεφυρίου

νηµόσυνο για τα 175 χρόνια από το θάνατο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη τέλεσε το πρωί της Κυριακής 4 Φεβρουαρίου 2018, στον Ιερό Ναό
Παναγίας Γρηγορούσας, ο Σύλλογος Πελοποννησίων Ζεφυρίου. Παιδιά
του Συλλόγου µε εθνικές ενδυµασίες και τις σηµαίες του Συλλόγου στάθηκαν πίσω
από το δίσκο µε τα κόλλυβα και τη δαφνοστεφανωµένη φωτογραφία του Γέρου του
Μωριά.
Στο πλευρό τους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µε επικεφαλής τον Πρόεδρο Βασίλη Θεοδωρόπουλο, το Βουλευτή Θανάση Μπούρα και αντιπροσωπεία του
∆ήµου Φυλής µε το ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού, τους Αντιδηµάρχους Γιάννη Μαυροειδάκο και Θανάση Σχίζα και το Γενικό Γραµµατέα Αργύρη Αργυρόπουλο.
Στην οµιλία του ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα
και στην προσφορά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Έθνος κι έκλεισε µε τη
συγκινητική φράση που είναι χαραγµένη στο άγαλµά του µπροστά στην Παλιά
Βουλή. «Έφιππος χώρει γενναίε στρατηγέ ανά τους αιώνας διδάσκων τους λαούς πως οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι». Ακολούθησε
επιµνηµόσυνη δέηση στην προτοµή του Γέρου του Μωριά στην Πλατεία Κολοκοτρώνη και κατάθεση στεφάνων από το ∆ήµαρχο
Φυλής Χρήστο Παππού, τον Αντιδήµαρχο Ζεφυρίου Γιάννη Μαυροειδάκο και το ∆Σ του Συλλόγου που κατέθεσαν ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος και οι πατέρες της εκκλησίας.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Ειδική ρύθµιση
για τους µαθητές
Μάνδρας- Νέας
Περάµου

H

A΄ ΕΛΜΕ ∆υτικής Αττικής, έχοντας
βιώσει την τεράστια ανθρωπιστική και
υλική καταστροφή που προήλθε από τις
πληµµύρες που έπληξαν τη Μάνδρα και τη Νέα
Πέραµο Αττικής, στις 15 Νοεµβρίου 2017 και
ζώντας από κοντά την προσπάθεια που κάνουν οι
µαθητές της Γ΄ Λυκείου των περιοχών αυτών να
προετοιµαστούν για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις
µέσα σε αντίξοες συνθήκες, µε αρκετούς από
αυτούς να έχουν χάσει αγαπηµένα τους πρόσωπα,
να προσπαθούν να διαβάσουν µέσα σε ηµικατεστραµµένα σπίτια και να έχουν κινδυνεύσει οι ίδιοι
ή τα µέλη της οικογένειάς τους, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να δείξει την απαιτούµενη ευαισθησία.
Συγκεκριµένα, προτείνουµε να ισχύσει για τους
µαθητές της Γ΄Λυκείου που διαµένουν στη Μάνδρα
και τη Νέα Πέραµο Αττικής, ρύθµιση αντίστοιχη µε
αυτή που ίσχυσε και στο παρελθόν, για µαθητές
περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (σεισµοί κ.τ.λ), ως προς τη συµµετοχή τους
στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και την εισαγωγή τους
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ή τουλάχιστο τη µοριοδότησή τους κατά τα πρότυπα αθλητών και πρωταθλητών µαθητών για επιπλέον ποσοστό θέσεων
στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-18.
Το ∆.Σ.

6-θριάσιο

Πρωτοχρονιάτικη πίτα µε δεσµεύσεις για
εµπλουτισµό των δραστηριοτήτων στα Κέντρα
∆ηµιουργικής Απασχόλησης του ∆ήµου Χαϊδαρίου
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Μ

ε µεγάλη επιτυχία
πραγµατοποιήθηκε η κοπή της
πίτας του 1ου και του 2ου
Κέντρου
∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών της
Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Χαϊδαρίου στις εγκαταστάσεις των Κ∆ΑΠ
26
Ιανουαρίου στο κλειστό
γήπεδο
µπάσκετ,
«Ν.
Αγγουράκης», στις 29 Ιανουαρίου στο 2ο ∆ηµοτικό
σχολείο Χαϊδαρίου και στις
30 Ιανουαρίου στο 10ο
∆ηµοτικό σχολείο Χαϊδαρίου. Πλήθος παιδιών,
συνοδεία των γονέων τους
και των καθηγητών των
Κ.∆.Α.Π., παρευρέθησαν
στις
συγκεκριµένες
εκδηλώσεις, µε παρουσία
της ∆ηµοτικής αρχής και
συγκεκριµένα, τον ∆ήµαρχο
Μιχάλη Σελέκο και τον
Πρόεδρο της Κ.Ε.∆.Χ.
Λεωνίδα Βουλγαρίδη.
Ο ∆ήµαρχος και ο Πρόεδρος αντάλλαξαν µε τα παιδιά
και τους γονείς τους, καθώς και το διδακτικό προσωπικό
των Κ.∆.Α.Π., ευχές αγάπης και ειρήνης για τη νέα

χρονιά, ενώ ακολούθησε η καθιερωµένη κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο κος Βουλγαρίδης γνωστοποίησε τα οφέλη που υπάρχουν από τη συµµετοχή των
παιδιών στα προγράµµατα των Κ.∆.Α.Π.

Νέα δενδροφύτευση στην
δηµοτική ενότητα Μαγούλας

Επιπρόσθετα, µαζί µε τον κο Σελέκο αναφέρθηκαν
στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η κοινωνία µας και
κατ’ επέκταση ο ∆ήµος µας.
Ο κος Πρόεδρος συνεχάρη τους γονείς που στηρίζουν
τα παιδιά τους και τους ευχαρίστησε για την συµµετοχή
τους στα προγράµµατα των Κέντρων ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών, ενώ υποσχέθηκε για συνέχιση
του ήδη υψηλού επιπέδου παροχών των Κ.∆.Α.Π.,
καθώς και περαιτέρω εµπλουτισµό τους. Εφτά τυχεροί
µικροί µας φίλοι κέρδισαν το φλουρί και έλαβαν ένα
συµβολικό δώρο, καθώς και ένα δώρο αθλητικού περιεχοµένου της επιλογής τους.

Την Κυριακή της Αποκριάς στα Βίλια

Αναβιώνει το έθιµο παρασκευής
παραδοσιακών ζυµαρικών, τις Τζότζιλες!

Η

∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας συνεχίζοντας τις
δενδροφυτεύσεις πραγµατοποίησε σήµερα 1 Φεβρουαρίου δενδροφύτευση σε
χώρο πρασίνου δίπλα από το ∆ηµοτικό γήπεδο Μαγούλας.
Κηπουροί ήταν οι µαθητές της ∆ευτέρας τάξης του 3ΟΥ ∆ηµοτικού σχολείου Μαγούλας
µετά από συνεργασία µε την ∆/ρια του σχολείου κα Καραίσκου,την οποία και
ευχαριστούµε για την προθυµία και συνεργασία της, στα πλαίσια περιβαλλοντικών
δράσεων.
Φυτεύθηκαν αειθαλή και φυλλοβόλα δένδρα ( προύνοι, ελιές, βραχυχίτωνες, ροδιές,
πεύκα, χαρουπιές)
Ευχαριστούµε θερµά τους µικρούς µαθητές και το διδακτικό προσωπικό που ήταν
παρόν για την πολύτιµη βοήθειά του, τον υπεύθυνο εργοταξίου Μαγούλας κο
Χαρ.Ανδρώνη και όλους τους εργαζόµενους που συµµετείχαν πρασίνου και καθαριότητας
.
«Κάποιος κάθεται στην σκιά σήµερα, επειδή κάποιος άλλος φύτεψε ένα δένδρο πολλά χρόνια πρίν»

Ο

Εµπορικός σε συνεργασία µε τον Εκπολιτιστικό Λαογραφικό και
Εξωραιστικό Σύλλογο Βιλίων σας προσκαλούν στα Βίλια την Κυριακή της Αποκριάς µε σκοπό να αναβιώσουµε µαζί το έθιµο παρασκευής παραδοσιακών ζυµαρικών, τις Τζότζιλες!
Η Κυριακή της Τυροφάγου, ολοκληρώνει την "λευκή νηστεία", πριν
µπούµε µε το ξηµέρωµα της Καθαράς ∆ευτέρας στη µεγάλη Σαρακοστή.
Σύµφωνα µε το έθιµο, όλη την εβδοµάδα τρώµε κυρίως γαλακτοκοµικά
-γάλα,τυρί, αβγά, γιαούρτι- και όλα τα φαγητά που τα περιέχουν.
∆εν θα µπορούσαν να λείπουν τα χειροποίητα ζυµαρικά, τα γνωστά µας
µακαρόνια ( από τις λέξεις "µακαρία" και "αιωνία") που ταιριάζουν πολύ µε
το τυρί. Έτσι λοιπόν, τούτη η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς εκτός από
"Τυρινή" ή "Τυροφάγος" ονοµάστηκε και "Μακαρονού", αποθεώνοντας
όλες τις συνταγές µε ζυµαρικά όπως οι Τζότζιλες, που θα φτιαχτούν, θα
µαγειρευτούν και θα µοιραστούν στον κόσµο σε µία µεγάλη γιορτή φέτος
στις 18 Φεβρουαρίου στα γραφικά Βίλια.
Μαζί µας θα είναι η Γεωργία Παπανδρέου, διευθύντρια του περιοδικού
Cook Book, καθώς και η Γεωργία Κουτσούκου, σεφ και αρθρογράφος
γεύσης.
Η εκδήλωση µας σας περιµένει για να πάρετε µία γεύση από την παράδοση και την νοστιµιά της µε πολλές εκπλήξεις και κέφι στα όµορφα Βίλια.
Ώρες 11.30πµ-13.30µµ
Τοποθεσία: Κεντρική Πλατεία Βιλίων
Υπεύθυνες Επικοινωνίας: Ξανθή Παππά 6947276160
Σακελλάρη Βασιλική 6976066993

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018
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Αρχειακό υλικό για την ιστορία
του Ζεφυρίου ζητά ο ∆ήµος Φυλής
Με ευκαιρία τη συµπλήρωση 50 ετών από την
ίδρυσή της ως “Κοινότητα Ζεφυρίου”

ρχειακό υλικό για την καταγραφή της
αυτοδιοικητικής ιστορίας του Ζεφυρίου
ζητάει από τους δηµότες ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς.
Στη σχετική ανακοίνωση προστίθεται ότι η προσπάθεια γίνεται στο πλαίσιο εκδήλωσης που πρόκειται να διοργανώσει ο ∆ήµος Φυλής µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 50 χρόνων από τότε που το
Ζεφύρι αναγνωρίστηκε ως Κοινότητα.
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗ -

θριάσιο-7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου ∆ήµου
Φυλής µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 50 ετών
από την ίδρυση της ως “Κοινότητα Ζεφυρίου” θα
διοργανώσει το επόµενο διάστηµα ειδική εκδήλωση, προκειµένου να τιµήσει όσες και όσους διετέ-

λεσαν από το 1967 έως το 2014 Κοινοτάρχες –
∆ήµαρχοι – Κοινοτικοί – Τοπικοί και ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι στην ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου.
Στα πλαίσια της παραπάνω εκδήλωσης
καλούνται όσες και όσοι διαθέτουν αρχειακό υλικό
(φωτογραφίες – έγγραφα – video κ.α.) να ενηµερώσουν την κα Αγγελική Κουκούλα
(τηλ.
213 2038815) ή την κα ∆έσποινα Πέτρου (τηλ. 213
2038804) ή να το στείλουν στο e-mail:
antzef@fyli.gr.

Επισηµαίνουµε την αναγκαιότητα συγκέντρωσης
του αρχειακού υλικού που αφορά την ∆ηµοτική µας
Ενότητα και καλούµε όλους να συνδράµουν µε ότι
στοιχεία έχουν, προκειµένου να δηµιουργήσουµε
και το ηλεκτρονικό ιστορικό αρχείο της ∆ηµοτικής
µας Ενότητας.

Κοπή πίτας στη Νοµαρχιακή
της Ν∆ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
µε οµιλητή το Νίκο ∆ένδια,
την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΝΟ∆Ε Ν∆ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙ
∆ΗΜΤΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ,ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΩΝ-ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ,
ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΝΝΕ∆ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11-2-18 ΚΑΙ ΩΡΑ : 11.00
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ PUZZLE - ΠΑΡΑΛΙΑ
ΒΑΡΕΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ .
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕΙ ΚΑΙ
ΘΑ ΜΑΣ ΧΑΡΟΠΟΙΗΣΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ:
Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ Ν∆ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΑΘΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛ ΑΟΣ ∆ ΕΝ∆ ΙΑΣ
Με εκτίµηση
Λινάρδος Ιωάννης
Πρόεδρος ΝΟ.∆.Ε ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
∆ΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. ∆/ν ση :Αχαρν ών 61-63
Πληροφ ορίες
: Κος Θ.
Χαµαλίδης
Κος Α. Στυλιαν ού
Τηλ. :213 1603437
Fax :
210 2487209
Τ.Κ. 13341, Άν ω Λιόσια
Κος Θ. Χαµαλίδης
Κος Α. Στυλιαν ού

Άν ω Λιόσια 31-12018
Αριθµ. Πρωτ. 355

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Φυλής
αν ακοιν ών ει ότι :
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
2/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου του ∆ήµου Φυλής,
προτείνεται η Μεµονωµένη Τ ροποποίηση του Ρυµοτοµικού
Σχεδίου στο Ο.Τ . Κ 235Α της
Π.Ε. ∆ροσούπολης στη ∆ηµοτική
Ενότητα Άνω Λιοσίων του ∆ήµου
Φυλής , µε την αλλαγή χρήσης
από «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ»
σε
«Κ.Φ.
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ», όπως παρουσιάζεται
στο από ‘Φεβρουαρίου 2017’
Τ οπογραφικό ∆ιάγραµµα
σε
κλίµ. 1:500, συνοδεύει την Απόφαση.
Μετά τα παραπάν ω
καλούν ται οι εν διαφ ερόµεν οι
ν α περάσουν εν τός 15 ηµερών
από την τελευταία δηµοσίευση
της παρούσης, από το Τµήµα
Πολεοδοµικών Εφ αρµογών της
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου,
για ν α λάβουν γν ώση και ν α
υποβάλουν τυχόν εν στάσεις.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

8-θριάσιο

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κυλικεία, χορήγηση γάλακτος στα νηπιαγωγεία Ελευσίνας
και είδη ατοµικής προστασίας για εργαζόµενους

Σ

υνολικά 26 θέµατα περιλαµβάνει η αυριανή
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ελευσίνας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 8:30
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας. Παρακάτω ορισµένα από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του Φανερού
Πλει οδοτι κού ∆ι αγωνι σµού γι α την εκποί ηση υλι κών σι δήρου
(scrap) .
2.
Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος (σε ορι στι κό
ανάδοχο) του συνοπτι κού δι αγωνι σµού γι α την « Προµήθει α
επί πλων γραφεί ου – σκευών – καρέκλες – καναπέδες κλπ.».
3.
Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος (σε ορι στι κό
ανάδοχο) του συνοπτι κού δι αγωνι σµού γι α την « Προµήθει α
ει δών ατοµι κής προστασί ας – γάντι α, κράνη, φόρµες, αδι άβροχα, γι λέκα κλπ -.
4.
Έγκρι ση ή µη του υπ. αρι θµ. 15/26-1-2018 πρακτι κού
της Επι τροπής ∆ι ενέργει ας & Αξι ολόγησης ∆ι αγωνι σµών
∆ηµοσί ων Συµβάσεων Προµηθει ών (προσωρι νό ανάδοχο) του
δι εθνή ανοι κτού ηλεκτρονι κού δι αγωνι σµού µε τί τλο: « Προµήθει α
καταναλωτι κών αγαθών ( σακούλες απορρι µµάτων), προµήθει α ει δών καθαρι ότητας & ευπρεπι σµού του ∆ήµου, προµήθει α
ει δών υγι ει νής & καθαρι ότητας του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ, προµήθει α
λοι πών ει δών υγι ει νής & καθαρι ότητας του ΝΠΙ∆ ΚΕ∆Ε».
5.
Έγκρι ση ή µη των υπ. αρι θµ. 16/26-1-2018 & 17/1-2-2018
πρακτι κών της Επι τροπής ∆ι ενέργει ας & Αξι ολόγησης ∆ι αγωνι σµών ∆ηµοσί ων Συµβάσεων Προµηθει ών που αφορούν τον
ανοι κτό ηλεκτρονι κό δι αγωνι σµό άνω των ορί ων γι α την « Προµήθει α Τροφί µων και λοι πών ει δών γι α το Κοι νωνι κό Παντοπωλεί ο του ∆ήµου Ελευσί νας, προµήθει α ει δών τροφί µων, ει δών
οπωροπωλεί ου, κρεοπωλεί ου, αρτοποι εί ου, ζαχαροπλαστεί ου, αναλωσί µων γι α τα κυλι κεί α ΚΑΠΗ, παροχή µέσων ατοµι κής προστασί ας (φρέσκο γάλα) του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ, προµήθει ες κυλι κεί ου ΝΠΙ∆ ΚΕ∆Ε, προµήθει α γάλακτος γι α τη
χορήγηση του στους µαθητές των Νηπι αγωγεί ων του ΝΠ∆∆
Ε.Σ.Ε.Π.Ε.∆.Ε.».
6.
Ορι σµός υπολόγου Παγί ας Προκαταβολής ο.ε. 2018 .
7.
Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών (
Ταµει ακή Υπηρεσί α) γι α την υποβολή αι τήµατος προς την
Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την
έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση
1ου µέρους δαπανώνΠαγί ας Προκαταβολής ο.ε. 2018 καθώς και
έγκρι ση δαπάνης και δι άθεση πί στωσης ποσού 11.900,00 €.
8.
Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών (
Ταµει ακή Υπηρεσί α) γι α την υποβολή αι τήµατος προς την
Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την
έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση
2ου µέρους δαπανώνΠαγί ας Προκαταβολής ο.ε. 2018 καθώς και
έγκρι ση δαπάνης και δι άθεση πί στωσης ποσού 12.800,00 €.
9.
Ανατροπή δεσµευµένης πί στωσης µε την υπ.αρι θµ.
204/2018 προηγούµενη απόφαση της Οι κονοµι κής Επι τροπής
ποσού 15.000,00 € λόγω λάθους ΚΑΕ.
10. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α παράβολα
γι α την ολοκλήρωση της δι αδι κασί ας ταξι νόµησης – παραλαβής
των νέων φορτηγών του ∆ήµου – έγκρι ση δαπάνης και δι άθεση
πί στωσης ποσού 300,00 € καθώς και ορι σµό υπολόγου.
11. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α τέλη κυκλοφορί ας, τέλη ταξι νόµησης – έγκρι ση δαπάνης και δι άθεση
πί στωσης ποσού 3.200,00 € καθώς και ορι σµό υπολόγου.
12. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α τέλη κυκλοφορί ας µηχανηµάτων έργων καθώς και έγκρι ση δαπάνης και
δι άθεση πί στωσης ποσού 20.000,00 €.
13. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α τέλη κυκλοφορί ας φορτηγών αυτοκι νήτων καθώς και έγκρι ση δαπάνης και
δι άθεση πί στωσης ποσού 25.000,00 €.
14. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α τέλη κυκλοφορί ας επι βατηγών αυτοκι νήτων καθώς και έγκρι ση δαπάνης
και δι άθεση πί στωσης ποσού 2.000,00 €.
15. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι -

κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α τέλη κυκλοφορί ας οχηµάτων καθώς και έγκρι ση δαπάνης και δι άθεση
πί στωσης ποσού 5.000,00 €.
16. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α τέλη κυκλοφορί ας επι βατι κών αυτοκι νήτων καθώς και έγκρι ση δαπάνης
και δι άθεση πί στωσης ποσού 5.000,00 €.
17. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α επι χορήγηση στο ΝΠ∆∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσί νας καθώς και έγκρι ση δαπάνης και δι άθεση πί στωσης ποσού 2.550.000,00 €.
18. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α απόδοση
σε Σχολι κές Επι τροπές καθώς και έγκρι ση δαπάνης και δι άθεση πί στωσης ποσού 311.080,00 €.
19. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α τέλη κυκλοφορί ας µηχανηµάτων έργων καθώς και έγκρι ση δαπάνης και
δι άθεση πί στωσης ποσού 20.000,00 €.
20. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α αµοι βή
Ορκωτών Εκτι µητών καθώς και έγκρι ση δαπάνης και δι άθεση
πί στωσης ποσού 1.860,00 €.
21. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α
εκτυπώσει ς εντύπων – φακέλων αλληλογραφί ας µε το λογότυπο
του ∆ήµου καθώς και έγκρι ση δαπάνης και δι άθεση πί στωσης
ποσού 1.915,80 €.
22. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Οι κονοµι κών
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α επι στροφή
χρηµάτων αχρεωστήτως ει σπραχθέντων (Παληοκώστας Χρήστος) καθώς και έγκρι ση δαπάνης και δι άθεση πί στωσης
ποσού 20,00 €.
23. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Καθαρι ότητας,
Ανακύκλωσης, Περι βάλλοντος και Πρασί νου γι α την υποβολή
αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας
του ∆ήµου µας γι α τηνέκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης γι α
την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α τον καθαρι σµό πευκοκάµπι ας καθώς και έγκρι ση δαπάνης και δι άθεση πί στωσης
ποσού 24.800,00 €.
24. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος ∆/νσης Περι βάλλοντος
(Τµήµα Συντήρησης Κτι ρι ακών Εγκ/σεων & Λοι πών Υποδοµών )
γι α την υποβολή αι τήµατος προς την Προϊ σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του ∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης γι α την πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α αποκατάσταση δηµοτι κού φωτι σµού καθώς και έγκρι ση δαπάνης και
δι άθεση πί στωσης ποσού 1.026,73 €.
25. Λήψη απόφασης επί αι τήµατος Νοµι κής Υπηρεσί ας
γι α τον δι ορι σµό πληρεξούσι ου ∆ι κηγόρου γι α την εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπι ον του ∆ι οι κητι κού Πρωτοδι κεί ου Αθηνών κατά την συζήτηση των προσφυγών που κατέθεσε η εται ρεί α
ΚΟΝΒΕΞ ΑΕΒΕ κατά του ∆ήµου Ελευσί νας , την υποβολή αι τήµατος προς την Προι σταµένη της Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας του
∆ήµου µας γι α την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης γι α την
πραγµατοποί ηση δαπάνης γι α την αµοι βή Νοµι κού κου. Αναστασάκη Μηνά καθώς και έγκρι ση δαπάνης και δι άθεση
πί στωσης ποσού 1.860,00 €.
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Ολυµπία Οδός: Κλειστός ο κόµβος Νέας
Περάµου προς Αθήνα λόγω συντήρησης

Α

πό ∆ευτέρα 05/02/2018 έως και το πέρας της
Πέµπτης 08/02/2018, ώρα 24:00, πρόκειται να
αποκλεισθεί ο κλάδος εισόδου προς Αθήνα
του Κόµβου Νέας Περάµου, 33ο χιλιόµετρο, λόγω
έργων ασφαλτόστρωσης και συντήρησης της εν λόγω
γέφυρας.
Στο διάστηµα αυτό η πρόσβαση στον αυτοκινητόδροµο θα γίνεται είτε από τον παράδροµο στο ύψος των
διυλιστηρίων ΕΛΠΕ, 26ο χιλιόµετρο, είτε από τον
κόµβο της Θήβας είτε από τον κόµβο Νέας Περάµου –
Μεγάρων , 39ο χιλιόµετρο.
Η Ολυµπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και
παρακαλεί τους οδηγούς να συµµορφώνονται προς τη
σχετική εργοταξιακή σήµανση και τις υποδείξεις της
Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξηµένη προσοχή
κατά τη διέλευσή τους από τις εν λόγω περιοχές.
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ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

Κοινωνική προσφορά από
τα Μοντεσσοριανά Σχολεία
στον ∆ήµο Αχαρνών

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος, οι µαθητές, οι γονείς,
οι εκπαιδευτικοί και η
∆ιοίκηση του ∆ηµοτικού Σχολείου
Μοντεσσοριανών και του Γυµνασίου
"Παιδαγωγική Πρωτοπορία", προσέφεραν στον ∆ήµο Αχαρνών διατακτικές αγορών, οι οποίες θα παραδοθούν σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού

για την κοινωνική ευαισθησία τους
και τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό η νέα γενιά να "µπολιάζεται" µε
ανθρώπινες αξίες που σχετίζονται µε
την προσφορά στον συνάνθρωπο και
την αλληλεγγύη προς τις ευπαθείς
οµάδες πληθυσµού, ενώ δήλωσε
σχετικά:"Οι µαθητές του ∆ηµοτικού
Σχολείου Μοντεσσοριανών και του

του ∆ήµου Αχαρνών.Αντιπροσωπεία
από µαθητές, Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού και Γυµνασίου, µαζί µε τον ∆ιευθυντή των Μοντεσσοριανών Σχολείων και του Γυµνασίου "Παιδαγωγική Πρωτοπορία" κ. Αθανάσιο Ζαχόπουλο, επισκέφθηκαν το πρωί της
∆ευτέρας 5 Φεβρουαρίου 2018 τον
∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και παράδωσαν τις διατακτικές
αγορών.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός συνεχάρη τους µαθητές

Γυµνασίου "Παιδαγωγική Πρωτοπορία" έλαβαν για µια ακόµη χρονιά
Άριστα σε ένα από τα σηµαντικότερα
Μαθήµατα στο σχολικό τους βίο αλλά
και στη ζωή τους, το Μάθηµα της
προσφοράς και της αλληλεγγύης.
Η πρωτοβουλία τους, πέρα από το
γεγονός ότι θα ενισχύσει και θα βοηθήσει στην σκληρή καθηµερινότητα
κάποιων συνανθρώπων µας, αποτελεί αναµφίβολα ένα φωτεινό παράδειγµα και ένα κοινωνικό πρότυπο".

enosigoneonaspropirgou@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αρ. Μητρώου 31277
Αρ. Αν : 277/2016 Αθην ών
Ασπρόπυργος 05/02/2018
Αρ.Πρωτ: #36#

προς:κ.κ ∆ιευθυν τές & Συλλόγους
Γον έων και Κηδεµόν ων
Σχολικών µον άδων ∆ήµου Ασπροπύργου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Αξιότιµοι:
Κυρίες και Κύριοι έχουµε την χαρά και την
τιµή ν α σας προσκαλέσουµε στην κοπή της
Πρωτοχρον ιάτικης Πίτας της Έν ωσης των
συλλόγων Γον έων που θα πραγµατοποιηθεί
στο Πν ευµατικό µας Κέν τρο την Τετάρτη
21/02/2018 και ώρα 19:30
Θα είν αι χαρά µας και τιµή η παρουσία σας..

Με εκτίµηση.
Για το ∆Σ
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν . Γραµµατέας
ΤΣΟΚΑΝΗΣ
ΝΤΟΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Tsokalex1917@mail.com
τηλ . 6946682222
theo.ntouros1963@gmail.com
τηλ. 6977318148

Τ

Για τη λειτουργία των Μονάδων
Φροντίδας Ηλικιωµένων

ην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την αλλαγή του νοµικού
πλαισίου που διέπει τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων, «προκειµένου να προστατέψουµε τους ηλικιωµένους συµπολίτες µας και τις
οικογένειές τους από την επανάληψη τέτοιων
περιστατικών», επισήµανε η Περιφερειάρχης
Ρένα ∆ούρου, µε αφορµή την εκκένωση και
σφράγιση παράνοµης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων στην Αγία Παρασκευή την Παρασκευή
2 Φεβρουαρίου, ύστερα από παρέµβαση της
Περιφέρειας Αττικής.
Η Περιφερειάρχης, ευχαρίστησε όλους όσοι
έδρασαν άµεσα για να µπει τέλος στη λειτουργία
της συγκεκριµένης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων, στην οποία ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες
14 ηλικιωµένοι τρόφιµοι, οι οποίοι µεταφέρθηκαν µε ασφάλεια σε δηµόσια θεραπευτήρια, νοσοκοµεία και το Γηροκοµείο Αθηνών.
«Οι συντονισµένες ενέργειες της Περιφέρειας, του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τοµέα, Γιώργου
Καραµέρου, σε συνεργασία µε τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, έβαλαν τέλος
στην παράταση λειτουργίας αυτού του κολαστηρίου, ανακουφίζοντας 14 ηλικιωµένους συµπολίτες
µας. Το γεγονός όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι επαναπαυόµαστε», προσέθεσε η ίδια.

10-θριάσιο

Με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ στα κέντρα
κοινότητας επιδόµατα,
παροχές και υπηρεσίας

Σ

την ανασύσταση
του κράτους πρόνοιας προχωρά το
υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µέσα από τη λειτουργία του
Οργανισµού Προνοιακών
Επιδοµάτων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), όπως δήλωσε η αρµόδια αναπληρώτρια
υπουργός, βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεανώ Φωτίου,
µιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό του Αθηναϊκού - Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 fm».
Ο νέος Οργανισµός, όπως γνωστοποίησε η κ. Φωτίου, θα έχει
οκτώ διευθύνσεις. Το οργανόγραµµα προβλέπει, συγκεκριµένα,
ότι η πρώτη διεύθυνση θα αφορά τα οικογενειακά επιδόµατα, αλλά
και γενικότερα το παιδί, όπως και άλλες παροχές, επιδοτήσεις και
προγράµµατα.
Η δεύτερη διεύθυνση θα αφορά επιδόµατα κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως το ΚΕΑ, η τρίτη τα αναπηρικά επιδόµατα, η τέταρτη την
αγροτική εστία από τον παλιό ΟΓΑ -παραµένει και εµπλουτίζεταικαι η πέµπτη θα είναι διεύθυνση ελέγχου. «Αυτό», εξήγησε η αν.
υπουργός, «συνιστά τεράστια υπηρεσία στο κράτος, που δεν
υπήρχε, καθώς θα κάνει ελέγχους στα προνοιακά επιδόµατα, στις
προνοιακές παροχές και προνοιακές υπηρεσίες». ∆ίπλα στις προαναφερόµενες διευθύνσεις προβλέπονται και αυτές, που έχει κάθε
οργανισµός, ήτοι διοικητική, οικονοµική και πληροφορική διεύθυνση.
Η κ. Φωτίου σηµείωσε, ακόµη, ότι προβλέπεται τα 240 κέντρα
κοινότητας -λειτουργούν ήδη 200- να συνδέονται ευθέως µε τον
ΟΠΕΚΑ. «Στα Κέντρα Κοινότητας πηγαίνει ο πολίτης και µαθαίνει
µε το ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ του µόνο, ποιες δυνατότητες έχει, ποια επιδόµατα να πάρει, ποιες παροχές, ποιες υπηρεσίες.
Είναι οι κοινοί τροφοδότες του ΟΠΕΚΑ, δηλαδή, εάν κάποιος θέλει
να πάρει το ΚΕΑ θα πηγαίνει στα Κέντρα Κοινότητας, θα τον βοηθάν εκεί να γίνει η αίτησή του ηλεκτρονικά, θα µεταβιβάζεται στον
ΟΠΕΚΑ κι από εκεί και ύστερα θα τον πληρώνει πια ο ΟΠΕΚΑ.
Έτσι το κράτος θα ξέρει κάθε µέρα τι ζητάνε οι πολίτες και ποιες
απαντήσεις παίρνουν.
Η αξία αυτή της ψηφιακότητας φάνηκε και µε το κοινωνικό µέρισµα, δηλαδή η ίδια η πλατφόρµα του ΚΕΑ ήταν αυτή που έδωσε το
κοινωνικό µέρισµα» εξήγησε.

συνεχίζεται από τη σελ. 2

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνεχάρη και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο ∆ιευθυντή Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής Ταξίαρχος κ. Εµµανουήλ ∆ασκαλάκη και δήλωσε σχετικά:
"Ο Ταξιάρχος κ. ∆ασκαλάκης έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών σε διάφορες επιτελικές θ έσεις στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας
∆υτικής Αττικής και έχει να επιδείξει δυναµική ως αξιωµατικός της ΕΛ.ΑΣ.
Είναι επίσης σαφές ότι είναι γνώστης των
ιδιαιτεροτήτων και των αυξηµένων αναγκών της περιοχής και προσδοκούµε σε µια
αποτελεσµατική συνεργασία µε σκοπό την
ε δ ρ α ί ω σ η τ ου α ι σ θ ή µα τ ο ς α σ φ ά λ ε ι α ς
στον ∆ήµο Αχαρνών.
Η αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας
και παραβατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών
είναι ένας διαρκής αγώνας που απαιτεί
π ρ ο σ ή λ ω ση κ α ι δ ι α ρ κ ή επ ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ή
ετοιµότητα.
Ο ∆ήµος Αχαρνών δηλώνει σύµµαχος σε
α υ τ ή τ η ν π ρ ο σ π ά θ ει α κ α ι τ α υ τ ό χ ρ ο ν α
δ ιε κ δ ικ η τή ς
ε πιπ λέ ο ν
π ρ ο σ π α θε ι ώ ν ,
καθώς και καλύτερης και αποτελεσµατικότερης αστυνόµευσης στην περιοχή µας".

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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Νέες ταυτότητες έως το τέλος του 2018

- Πώς θα είναι, πόσο θα κοστίζουν

Α

ντικατάσταση των παλαιών
ταυτοτήτων µε νέες ετοιµάζεται να ξεκινήσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έτσι
ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας.
Αυτή τη φορά, οι αξιωµατούχοι
του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη δηλώνουν αποφασισµένοι
να «τρέξουν» τη διαδικασία αντικατάστασης παλαιών ταυτοτήτων µε
νέες, που θα πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.
Μετά παλινωδίες ετών, το τελικό
κείµενο της προκήρυξης θα είναι
έτοιµο τις επόµενες ηµέρες και,
όπως εξηγούν αρµόδια στελέχη
στην «Κ», αµέσως µετά θα κληθούν
να καθήσουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων και να καταθέσουν
προσφορές οι 7-8 από τις µεγαλύτερες εταιρείες παγκοσµίως, µε
«προϋπηρεσία» στη µαζική έκδοση
διαβατηρίων και ταυτοτήτων.Τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου
εγγράφου, όπως και το οικονοµικό
σκέλος του έργου έχουν ήδη καθοριστεί.
«Μένει να προσδιοριστούν τα
κριτήρια επιλογής του αναδόχου
και αµέσως µετά θα ζητήσουµε από
τις µεγάλες εταιρείες του “χώρου”
να
καταθέσουν
προσφορές»,
δήλωσε στην «Κ» αξιωµατούχος.
Η επιτάχυνση των διαδικασιών
συµπίπτει χρονικά µε την άφιξη
–µέσα Φεβρουαρίου– στην Ελλάδα

κλιµακίου Αµερικανών εµπειρογνωµόνων από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
(Department
of
Homeland
Security), οι οποίοι θα αξιολογήσουν τις επιδόσεις της Ελλάδας
στην εφαρµογή του προγράµµατος
visa waiver, που επιτρέπει στους
πολίτες 38 χωρών –και της Ελλάδας– να ταξιδεύουν χωρίς βίζα στις
ΗΠΑ.
Οι πρώτες προπαρασκευαστικές
συναντήσεις έγιναν στη ΓΑ∆Α.
Παρότι τόσο οι Ελληνες όσο και
οι
Αµερικανοί
αξιωµατούχοι
σπεύδουν να αποσυνδέσουν visa
waiver και ταυτότητες, η µη αντικατάσταση των παλιών εγγράφων µε
νέα, βιοµετρικά αποτελεί ένα από
τα εναποµείναντα σηµεία κριτικής
των ΗΠΑ εις βάρος της ελληνικής
κυβέρνησης.
Οι νέες ταυτότητες θα είναι
αντίστοιχες µε εκείνες των υπολοίπων κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αλλωστε, η αντικατάσταση των παλιών εγγράφων µε
νέα, βιοµετρικά αποτελεί συµβατική
υποχρέωση της Ελλάδας έναντι της
Ε.Ε., ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 2000.
Σύµφωνα µε τις προτάσεις των
εµπειρογνωµόνων της ΕΛ.ΑΣ., το
νέο έγγραφο θα είναι πλαστικό και
θα περιέχει µικροτσίπ µε αποθηκευµένα τα βιοµετρικά στοιχεία του
κατόχου. Σε κάθε νέα ταυτότητα θα

εµφανίζεται η φωτογραφία και το
ονοµατεπώνυµο του κατόχου, όχι
όµως και το δακτυλικό του
αποτύπωµα.Τον περασµένο Ιούλιο,
ο αρµόδιος αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Νίκος Τόσκας κατέθεσε στη Βουλή
τροπολογία που προέβλεπε ότι οι
προδιαγραφές του δελτίου ταυτότητας καθορίζονται µε απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών και δίχως
να απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση.
Ενας από τους λόγους της κυβερνητικής δυστοκίας, εξάλλου, φέρεται πως ήταν ο φόβος για πιθανές
αντιδράσεις της Εκκλησίας και βουλευτών στην έκδοση ταυτοτήτων µε
ενσωµατωµένο
µικροτσίπ.Το
κόστος αντικατάστασης των παλιών
ταυτοτήτων µε νέες υπολογίζεται
στα 80 εκατ. ευρώ.
Κάθε νέο έγγραφο θα κοστίζει 8
έως 10 ευρώ και το αντίτιµο θα
πληρώνει ο πολίτης που ενδιαφέρεται να αποκτήσει για πρώτη φορά
ταυτότητα (αφορά τους 18άρηδες) ή
να αντικαταστήσει την παλιά του µε
νέα, βιοµετρική.
Η έκδοση νέων εγγράφων θα
ξεκινήσει πιλοτικά από την Αττική
πριν επεκταθεί στην υπόλοιπη
χώρα, ενώ πρόθεση των επιτελών
του µεγάρου της λεωφόρου
Κατεχάκη είναι οι πρώτες βιοµετρικές ταυτότητες να έχουν εκδοθεί
πριν από το τέλος του χρόνου.
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ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Ν∆: Η προτροπή παραγωγού της ΕΡΤ «να γιαουρτώσουν
τον Σαµαρά» συνάδει µε τα νέα ήθη του ΣΥΡΙΖΑ;

Επίθεση στην δηµόσια Τηλεόραση και τον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά εξαπολύει η Νέα ∆ηµοκρατία µε αφορµή προτροπή παραγωγού της ΕΡΤ ν α «γιαουρτώσουν τον Αν τών η Σαµαρά», στο χ θεσιν ό συλλαλητήριο για την Μακεδον ία.
«Η Νέα ∆ηµοκρατία θέλει ν α απευθύν ει έν α πολύ συγκεκριµέν ο ερώτηµα στον
Υ πουργό Επικρατείας Νίκο Παππά, στην ευθύν η του οποίου υπάγεται η ∆ηµόσια
τηλεόραση: Η δηµόσια προτροπή του παραγωγού της ΕΡΤ ∆ηµήτρη Αν αστασόπουλου ν α γιαουρτώσουν οι πολίτες τον πρώην πρωθυπουργό Αν τών η Σαµαρά στο
συλλαλητήριο συν άδει και αυτή µε τα ν έα ήθη που έχ ει επιβάλει ο ΣΥ ΡΙΖΑ στην
ΕΡΤ;», αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή του πριν από λίγο το κόµµα της αξιωµατικής αν τιπολίτευσης.
Σηµειών εται ότι ο παραγωγός της ΕΡΤ κοιν οποίησε στο Facebook αν άρτηση
φίλης του εν αν τίον του Αν τών η Σαµαρά και παράλληλα έγραψε ο ίδιος δικό του σχ όλιο, σύµφων α µε το οποίο προτρέπει τον κόσµο ν α γιαουρτώσει τον πρώην Πρωθυπουργό.
«Γιαουρτώστε τον µε v erus ν α κάν ει επιδερµίδα !!!!» έγραψε.

Ο ∆ηµήτρης Αν αστασόπουλος είχ ε εγκατασταθεί από το 2015 στο Μέγαρο
Μαξίµου και είχ ε αν αλάβει τις επαφές του πρωθυπουργού µε τον ξέν ο Τύπο.
Ως παραγωγός, εκτελών τας και χ ρέη εικον ολήπτη, έχ ει βρεθεί µαζί µε τον Αλέξη
Τσίπρα σε όλες του τις περιοδείες. Υ πάλληλος της ΕΡΤ µαζί µε τον σκην οθέτη
Μαν ώλη Παπαν ικήτα, διαχ ειρίζον ταν την προβολή του πρωθυπουργού στα τηλεοπτικά µέσα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή
Ασπρόπυργος πλησίον του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) το κέντρο του
Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη &
Υψηλάντου). ∆ιαµορφ ωµένος χώρος
µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR
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Εθελοντική Αιµοδοσία στο Πνευµατικό
Κέντρο Θρακοµακεδόνων

Εθελοντική Αιµοδοσία
οργανώνει η ∆ηµοτική
Ενότητα Θρακοµακεδόνων
στο Πνευµατικό Κέντρο
Θρακοµακεδόνων την
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου,
από τις 9:00 ως τις 13:00
για να ενισχύσει την Τράπεζα Αίµατός της.
Η Τράπεζα Αίµατος
εξυπηρετεί ΟΛΟΥΣ τους
∆ηµότες,
ανεξάρτητα από το αν είναι
αιµοδότες ή όχι, γι’ αυτό
είναι σηµαντικό ΟΛΟΙ
εµείς που µπορούµε να
δίνουµε αίµα για ΟΛΟΥΣ
όσους το χρειάζονται, τους
δικούς µας ανθρώπους,
τους γείτονές µας, τους
συνδηµότες µας.
Βάλτε το στο πρόγραµµά
σας, χρειάζονται µόνο 10
λεπτά και να µην έχουµε πιει και ξενυχτήσει το προηγούµενο βράδυ ή να
µας έχουν χορηγηθεί φάρµακα τις τελευταίες ηµέρες.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την συµµετοχή σας

ΕΓΚΥ ΚΛ ΙΟΣ Α Α∆ Ε

Κούρεµα 60% σε πρόστιµα της εφορίας
σε όσους πληρώσουν µέσα σε 30 ηµέρες

Α

ναλυτικές οδηγίες για την µείωση των προστίµων και των πρόσθετων
φόρων, στο 60% αυτών που έχουν καταλογιστεί, εφόσον εξοφληθούν
εντός 30 ηµερών και διευκρινίσεις σχετικά µε τις υποθέσεις τις
οποίες αφορά αυτό το κίνητρο προς τους φορολογούµενους, που ψηφίστηκε
µε το πολυνοµοσχέδιο "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή του Προγράµµατος
Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις», περιλαµβάνει εγκύκλιος της
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.
Ειδικότερα, όπως γράφει το dikaiologitika.gr στην εγκύκλιο ορίζεται ότι
παρέχεται στον φορολογούµενο η δυνατότητα να αποδεχθεί, µε ανέκκλητη και
ανεπιφύλακτη δήλωση, η οποία υποβάλλεται στον προϊστάµενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη προσδιορισµού του φόρου, εντός της προθεσµίας για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής,
α) την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού που έχει εκδοθεί αλλά
δεν έχει κοινοποιηθεί µέχρι την 17.1.2018 ή
β) την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού που θα εκδοθεί κατόπιν προσωρινού διορθωτικού προσδιορισµού, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί
µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία.
Προϋπόθεση είναι η εξόφληση της προκύπτουσας οφειλής εντός τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης για την παροχή µείωσης στο 60%
του επιβληθέντος προστίµου.Επίσης, προβλέπεται ότι η µείωση του προστίµου ή του πρόσθετου φόρου εφαρµόζεται και επί των εκκρεµών στις
17.1.2018 υποθέσεων.
Ειδικότερα, στον όρο «εκκρεµείς» για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, περιλαµβάνονται οι υποθέσεις:
α) που εκκρεµούσαν ενώπιον της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας κατόπιν
άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης
β) για τις οποίες εκκρεµούσε η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης
γ) που είχαν συζητηθεί και δεν είχε εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή είχε εκδοθεί µη αµετάκλητη απόφαση αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί στο φορολογούµενο.
Για την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων επί των εκκρεµών υποθέσεων, απαιτείται η υποβολή αίτησης - ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης προσδιορισµού του φόρου ή της απόφασης της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών ή του δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση να µην
έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αποδοχής.
Αν η εξόφληση δεν διενεργηθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, η ανωτέρω µείωση δεν ισχύει και παραµένει απαιτητό το σύνολο του ποσού.

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6974792931 κος
Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία
και
µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό
ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market. Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
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ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
,

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικιακές εργασίες(καθαριότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία
6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.

Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΟΠΕΛΑ
ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 /
6977456187

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
/
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο
µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την
Πέµπτη
18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσοκοµείο
"ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφορίας
ΧΑΤ9437.
Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκινοπαθή ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του. ∆εδοµένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θεραπείες του απελπιστικά
δύσκολη.
Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή.
Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ ή µ ο υ Α σ π ρ ο πύ ρ γ ο υ ,
Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τ η λ έ φ ω να
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ας :
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Τ Ε Χ Ν Ι ΚΟ Σ Η / Υ

∆ΙΚΤΥΩΝ ,
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MS SQL)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ελάχιστο
ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , επιπέδου Lower
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

16-θριάσιο

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

10- 11/ 2 ΚΑΛ ΑΒ ΡΥΤΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον Ελαιώ να µε
πρω ινό και βραδινό, Καλάβρυτα, Καστανιά, Πλανητερο,
Βυτίνα - ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 75€
18/ 2 ΠΑ Τ ΡΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
- ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€

3-4 /3 ΚΑ ΡΠΕΝΗΣΙ
∆ ιήµε ρη διαµονή στο Καρπε νήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ µε
πρω ινό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέ ρνα Φ ΩΛΙΑ στο
Καρπενήσι ( συµπεριλαµβάνεται ) επίσκεψη στην Ιερά
Μονή Παναγιας Προυσιώ τισσας
- ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 75€
11/ 3 ΛΙΜ ΝΗ ΤΣΙΒΛ ΟΥ - ΖΑ ΡΟΥΧ ΛΑ
Μονοήµερη- ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€

18/3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Μονοήµε ρη,
ε πίσκ ε ψη στην Αγ ία Λαυρα, µε τά
Καλάβρυτα για καφέ , φαγητό στο GRAND CHALLET
( δεν συµπεριλαµβάνεται ) και επίσκεψη στο Μέ γα
Σπήλαιο - ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€

